
Regulamin  
Maraton MTB Wśród Lasów Wygasłych Wulkanów  

11 lipca 2021r. 
Miejsce: Stadion KS Pogoń Świerzawa, ul. Kusocińskiego 8, 

59-540 Stara Kraśnica 
1. Cel zawodów: 

 
 Promowanie tras rowerowych na Pogórzu Kaczawskim i Pogórzu Złotoryjskim 
 Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej jako formy zdrowego 

spędzania czasu wolnego 
 Wyłonienie najlepszych zawodników maratonu 
 Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze 

2. Organizator: 
 
 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej  

w Sokołowcu, Sokołowiec 105, 59-540 Świerzawa, tel. 75 7135775 
574844327 

 Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie; 
 Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie 

 
3. Warunki uczestnictwa: 

3.1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby: 
 które ukończyły 18 lat; 
 poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 
 każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

- zawodnicy niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów 
prawnych 

 każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy w kasku ochronnym 
 rower obowiązkowo sprawny technicznie 
 zabrania się startu w maratonie na rowerze elektrycznym 

 

4. Zgłoszenia: 
4.1. Zgłoszenia do maratonu odbywają się na elektronicznym formularzu  za 

pośrednictwem strony www.datasport.pl 
 potwierdzenie startu dokonuje się poprzez opłatę startową na stronie 

www.datasport.pl 
 Istnieje możliwość opłaty startowej (powiększonej) w dniu maratonu w 

biurze zawodów 
5. Opłaty startowe: 



Dystans 
Mini/Mega 

Dystans 
Mini/Mega 

młodzież do 16 
roku życia 

Termin wpłaty 

80zł 40zł Płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu 

100zł 50zł Płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu. 

120zł  60zł Płatne po w/w terminie 

5.1. Opłaty startowe dokonywane są w systemie elektronicznym za pośrednictwem 
www.datasport.pl 

5.2. Opłaty startowe w dniu maratonu przyjmowane są w biurze zawodów w formie 
gotówki. 

5.3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesienia na innego uczestnika 
(na podstawie art.38 Ustawy o prawach konsumenta) 
 

5.4. Dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza, iż biorąc pod uwagę sytuację 
epidemiologiczną w kraju, impreza sportowa za którą płaci, może zostać 
przeniesiona na inny termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, 
zawodnik swoją wpłatę przenosi dobrowolnie na nowy termin, który zostanie 
podany na stronie organizatora. 

Jeśli z tego powodu impreza  zostanie  odwołana. W takim przypadku 
zawodnikowi zostaje zwrócona opłata startowa w 100%. 

 
6. Weryfikacja zawodników i odbiór pakietów startowych: 

6.1 Weryfikacja zawodników oraz zapisy w dniu startu odbywać się będą w biurze 
zawodów od godziny 8:00 do godziny 9:30. 

6.2 Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie  w biurze zawodów od godziny 
8:00 do godziny 10:00 oraz po maratonie. 

6.3 Pakiet startowy można odebrać tylko w dniu maratonu. Nieodebranie pakietu w 
danym dniu skutkuje jego przepadnięciem. 

6.4 Pakiet startowy zawiera m.in.: 
 Numer startowy z elektronicznym chipem do identyfikacji i pomiaru 

czasu; 
 Zabezpieczenie medyczne podczas maratonu; 
 Baton i żel  
 Napój  
 Bufet regeneracyjny na trasie dla dyst. Mega (woda, napoje izotoniczne, 

owoce, ciasta) 
 Bufet regeneracyjny na mecie dla dystansu Mini oraz Mega ( woda, 

napoje, ciasta, owoce) 



 Posiłek regeneracyjny dla każdego uczestnika tzw. Pasta Party 
 Nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców; 
 Pamiątkowy medal  

 
 

7. Pomiar czasu: 
7.1 Podczas maratonu MTB Wśród Lasów Wygasłych Wulkanów 2021 będzie 

funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiar czasu; 
7.2 Warunkiem klasyfikacji zawodnika w maratonie jest posiadanie numeru 

startowego wraz z elektronicznym chipem. 
7.3  Zabrania się dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu 

numeru startowego z chipem; 
7.4 Zabrania się startu w maratonie bez numeru startowego z chipem; 

8. Dystanse: 
 Dystans Mini – 24 km 
 Dystans Mega - 40 km 

8.1. Wyboru dystansu zawodnicy dokonują przed maratonem podczas rejestracji 
zawodnika. 

8.2. Wjazd na dystans Mega jest ograniczony limitem czasowym podanym przed 
maratonem w Biurze zawodów na mapie. 

8.3. Po upływie limitu czasowego wjazd na dystans Mega zostanie zamknięty a 
zawodnicy zostaną skierowani na dystans Mini. 

8.4. Wjazd na dystans Mega po upływie limitu czasowego będzie skutkował 
dyskwalifikacją zawodnika. W takiej sytuacji zawodnik będzie  poruszał się 
wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

9. Trasa: 
9.1. Maraton zostanie przeprowadzony po wyznaczonej i oznakowanej trasie; 
9.2. Start na dystansie Mega i Mini odbędzie się ze startu wspólnego 
9.3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby porządkowe, ratowników 

medycznych,  i karetkę ratunkową; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  Kategorie wiekowe: 

 

DYSTANS MEGA Nagradzane miejsca 

kobiety kategoria Wiek  

OPEN OPEN OPEN Od 1 do 5 

18-29 lat K2 1992-2003 Od 1 do 3 

30-39 lat K3 1982-1991 Od 1 do 3 

40-49 lat K4 1972-1981 Od 1 do 3 

50< K5 1971 i starsze Od 1 do 3 

 

mężczyźni  kategoria Wiek Nagradzane miejsca 

OPEN OPEN OPEN Od 1 do 5 

do 16 lat M0 rok ur.2005 
i młodsi 

Od 1 do 3 

17-18 lat M1 2003-2004 Od 1 do 3 

19-29 lat M2 1992-2002 Od 1 do 3 

30-39 lat M3 1982-1991 Od 1 do 3 

40-49 lat M4 1972-1981 Od 1 do 3 

50-59 lat M5 1962-1971 Od 1 do 3 

60< M6 1961 i starsi Od 1 do 3 

 

DYSTANS MINI Nagradzane miejsca 

kobiety kategoria Wiek  
OPEN OPEN OPEN Od 1 do 3 
Do 14 lat KM rok ur.2007  

i młodsze 
Od 1 do 3 

15-16 lat K0 2005-2006 Od 1 do 3 
17-18 lat K1 2003-2004 Od 1 do 3 
19-29 lat K2 1992-2002 Od 1 do 3 
30-39 lat K3 1982-1991 Od 1 do 3 
40-49 lat K4 1972-1981 Od 1 do 3 
50 lat i starsze K5 1971 i starsze Od 1 do 3 
 
mężczyźni kategoria Wiek Nagradzane miejsca 
OPEN OPEN OPEN Od 1 do 3 
Do 14 lat MM rok ur.2007  

i młodsi 
Od 1 do 3 

15-16 lat M0 2005-2006 Od 1 do 3 



17-18 lat M1 2003-2004 Od 1 do 3 
19-29 lat M2 1992 - 2002 Od 1 do 3 
30-39 lat M3 1982 - 1991 Od 1 do 3 
40-49 lat M4 1972 - 1981 Od 1 do 3 
50-59 lat M5 1962 - 1971 Od 1 do 3 
60< M6 1961 i starsi Od 1 do 3 
 

 
 

RODZINNA  Nagradzane miejsca 

Minimum 2 os. MINI Minimum 2 osoby 
reprezentujące 
rodzinę 

Od 1 do 3 

Minimum 2 os. MEGA Minimum 2 osoby 
reprezentujące 
rodzinę 

Od 1 do 3 

 

GMINA ŚWIERZAWA Nagradzane miejsca 

Kobiety OPEN MINI Mieszkańcy  
z miasta i gminy 
Świerzawa 

Od 1 do 3 

Kobiety OPEN MEGA Mieszkańcy  
z miasta i gminy 
Świerzawa 

Od 1 do 3 

Mężczyźni OPEN MINI Mieszkańcy  
z miasta i gminy 
Świerzawa 

Od 1 do 3 

Mężczyźni OPEN MEGA Mieszkańcy  
z miasta i gminy 
Świerzawa 

Od 1 do 3 

 

10.1 Podczas Maratonu MTB Wśród Lasów będą przyznawane następujące nagrody: 

 Nagrody finansowe na dystansie  Mini  w kategoriach: 

 K OPEN do 3 miejsca 

 M OPEN do 3 miejsca 
 Nagrody finansowe na dystansie  Mega w kategoriach: 

 K OPEN do 3 miejsca 

 M OPEN do 3 miejsca 
 Nagrody rzeczowe, trofea i medale w pozostałych kategoriach 

 



 
11.  Zasady punktacji i klasyfikacji: 

11.1. Podczas Maratonu MTB Wśród Lasów będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa 
wg. Kategorii wiekowych; 

11.2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w 
najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego 
punktu kontrolnego; 

11.3. Klasyfikacja Rodzinna: 
 Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w 

stopniu pokrewieństwa np. mąż i żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, 
wnuczek. 

 Rodzina zgłoszona do klasyfikacji musi liczyć minimum 2 członków 
rodziny. 

 Klasyfikacja Rodzinna prowadzona jest na dystansie Mini i Mega 
 Wynikiem do klasyfikacji rodziny będą liczone 2 najlepsze miejsca 

członków rodziny w kategoriach. 
12.  Ruch drogowy: 

 Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać 
się po prawej stronie jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu 
Drogowego; 

 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze 
możliwość wjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, pojedynczych zabudowań, 
i łąk; 

 Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W 
miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, Służby Porządkowe ułatwią 
włączenie się do ruchu; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na 
trasie. 

13. Kary i protesty 
 Organizator może zasądzić następujące kary: 

 Upomnienie 
 Dyskwalifikacja 

W/w kary będą stosowane wobec zawodników łamiących zasady niniejszego 
regulaminu . 
Protesty odnośnie maratonu, trasy, wyników należy składać tylko w formie pisemnej 
w dniu trwania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników należy 
składać do 30 minut po oficjalnym upublicznieniu wyników. Po upływie 30 min. nie 
będą rozpatrywane. 
Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, 
o ile Sędzia Główny wraz z organizatorem nie przyzna racji zgłaszającemu protest. 

 



14.Ochrona Środowiska Naturalnego: 
Zawodnicy maratonu są zobowiązani szanować środowisko naturalne i  bezwzględnie 
nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczoną strefą bufetu. Zaśmiecanie 
trasy maratonu będzie karane dyskwalifikacją oraz karą finansową. Nie wolno używać 
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie maratonu. 

 
15.Informacje dodatkowe: 
 

15.1. Uczestnik maratonu wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy oświadcza, 
że: 
 Zapoznał się i akceptuje regulamin Maratonu MTB Wśród Lasów 
 Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi z tym związane ryzyko, przyjmując do 

wiadomości, że udział w maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych ( w tym śmierci) oraz szkód i strat o charakterze majątkowym; 

 Zgłoszenie się do maratonu i tym samym  zapoznanie z regulaminem oznacza że 
zawodnik zapoznał się z charakterem i stopniem trudności trasy oraz startuje 
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność; 

 Podane dane podczas rejestracji są prawdziwe, i znane mi są przepisy art.233 Kodeksu 
Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 

 Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi 
warunek uczestnictwa w maratonie.  

 Wyraża zgodę aby zdjęcia i nagrane filmy,  a także wyniki z danymi osobowymi 
mogły być wykorzystane przez: radio, prasę, portale internetowe, telewizję a także w 
celach marketingowych Organizatora i sponsorów; 
 

15.2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania: 
 Samodzielnego pokonania trasy maratonu; 
 Kulturalnego zachowania się przed, w trakcie oraz po maratonie; 
 Jazdy w sztywnym kasku na całej trasie maratonu; 
 Przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zaleceń policji i służb porządkowych; 
 Zapoznania i przestrzegania regulaminu maratonu; 

 
 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania 

zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt do Biura Zawodów, pod rygorem 
poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej; 

 Na trasie maratonu mogą wystąpić bardzo trudne podjazdy i zjazdy.Za ich 
prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i zniszczone w 
trakcie trwania maratonu; 



 Maraton MTB Wśród Lasów odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
 Organizator zastrzega prawo do zmian postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany z jego treścią bezpośrednio przed 
udziałem. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na profilu Facebook, stronie 
internetowej UMiG Świerzawa oraz stronie internetowej CKSiT w Świerzawie. 

 
Świerzawa, 03.06.2021r. 

 
 
 
*zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
# zgoda na publikację wizerunku oraz danych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



* 
 

Zgoda opiekuna prawnego – oświadczenie 

Ja …………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 
Oświadczam że jestem opiekunem prawnym syna/córki i 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko, data urodzenia  osoby niepełnoletniej) 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Maratonie MTB Wśród Lasów Wygasłych Wulkanów w dniu 11 lipca 2021 roku.  

Startuje on(a)na moją odpowiedzialność oraz oświadczam że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

podejmowania długiego i intensywnego wysiłku fizycznego. 

Razem zapoznaliśmy się z treścią powyższego Regulaminu Maratonu MTB Wśród Lasów Wygasłych Wulkanów, akceptujemy jego 

postanowienia i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.  

Oświadczam że syn/córka zna przepisy Prawa o ruchu drogowym w zakresie poruszania się po drogach publicznych. 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych nie zgodnych z 

prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

RODO: Przyjmuję do wiadomości, że dane zawodnika będą przetwarzane przez UKS „Sokół” Sokołowiec oraz DataSport.pl w 

celach marketingowych i promocyjnych. 

 

 

Data i podpis opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Numer startowy zawodnika 

(wypełnia organizator) 

 

 

 

 

 

 

 

 



# 

Zgoda na wykorzystanie/przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka, do publikacji, pokazywania i 

wykorzystywania przez Organizatorów (Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Sokołowcu, Urząd Miejski w Świerzawie, Centrum Kultury 

Sportu i Turystyki w Świerzawie)  w 

zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu dziecka z Maratonu MTB Wśród Lasów Wygasłych Wulkanów 2021  w 

dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być wykorzystywane 

przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Organizatorów. 

 

………………………      ……………………………… 
data        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 


